
 يجب علينا إبطاء السرعة للحفاظ على األرواح.

االصطدام من مركبة 
 

20 
ميل/ساعة 

 مشاة.  10ينجون من كل  9

تسير بسرعة: 
االصطدام من مركبة 

 

30 
ميل/ساعة 

 مشاة. 10ينجون من كل  5

تسير بسرعة: 

ورقة حقائق 
كاميرات مراقبة السرعة 

 ماذا ُيقصد بكاميرات مراقبة السرعة؟ 

 يراجع ضابط شرطة في مقاطعة أرلينغتون الصور الُملَتَقطة للتأكد من مخالفة الحد األقصى للسرعة. •

 بعد ذلك، تصدر دائرة الشرطة مخالفة سرعة وترسلها عبر البريد. 

ما الغرض من كاميرات مراقبة السرعة؟ 

كيف تساعد كاميرات مراقبة السرعة مقاطعة 
أرلينغتون؟ 

 إلى أن كاميرات مراقبة السرعة تستطيع تقليل وقوع حوادث التصادم المرورية بنسبة  (CDCمركز مكافحة األمراض والوقاية منها )ُتشير تقديرات   •

 .%50صل إلى ت
كاميرات مراقبة السرعة ألنها أداة فعالة في تقليل سرعة المركبات. باستخدام المجلس الوطني لسالمة النقليوصي  •

 يزداد خطر اإلصابة والوفاة مع زيادة سرعة المركبة. •
 ادث تصادم في أرلينغتون ناجم عن السرعة. حادث واحد على األقل من كل أربع حو  •
 بمقاطعة أرلينغتون  " لسالمة النقلVision Zeroخطة عمل برنامج "ُتعر ِّف  •

 كاميرات مراقبة السرعة على أنها أداة تقليل سرعة المركبات. 
 اطعة أرلينغتون باستخدام كاميرات مراقبة السرعة ألنها تقلل التحيز في إنفاذ القانون.بمق مجموعة عمل ممارسات الشرطةوتوصي أيًضا  •

في مناطق العمل  يسمح لشرطة الوالية والشرطة المحلية باستخدام كاميرات مراقبة السرعة تشريًعا  2020أصدرت والية فيرجينيا في عام  •
 ومناطق المدارس.

 يجب وضع الفتات التحذير قبل مكان كاميرات مراقبة السرعة إلبالغ السائقين بأنهم يقتربون منها.  •

وال ُتحتسب مخالفات كاميرات مراقبة  دوالر لمالك المركبة المسجل. ولن تصدر نقاط لمالك الرخصة.  50ستصدر مخالفات مدنية بقيمة  •
 السرعة من تغطية التأمين. 

 
 

تحذير كاميرة مراقبة سرعة في منطقة مدرسية في مدينة كيركالند    مثال على الفتة
 . kirklandwa.govفي واشنطن. المصدر: 

متى سُتركَّب كاميرات مراقبة السرعة في شوارع  
 مقاطعة أرلينغتون؟ 

ظ عند وقوع حادث تصادم. المصدر: خطة عمل رسم يوضح العالقة العكسية بين زيادة السرعة وبقاء المشاة على قيد الحفا
 . 12" بمدينة سياتل، صفحة Vision Zeroبرنامج "

 في مناطق العمل ومناطق المدارس في مقاطعة أرلينغتون. 2023-2022في الشتاء المقبل في العام الدراسي 

من خالل   خطيرة  أو  مميتة  تصادم  حوادث  وقوع  احتمالية  تقليل  إلى  الكاميرات  هذه  تهدف 
 تشجيع السائقين على السير بدون تجاوز الحد األقصى للسرعة.

 تستخدم كاميرات مراقبة السرعة الرادار في تتبع المركبات التي تتجاوز الحد األقصى للسرعة ومخالفتها. 

االصطدام من مركبة 

40 
ميل/ساعة 

 مشاة.  10واحد فقط ينجو من كل 

تسير بسرعة: 

http://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/calculator/factsheet/speed.html
https://www.ntsb.gov/safety/safety-studies/Documents/SS1701.pdf
https://www.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Action-Plan_revised_draft_v3.pdf
https://departments.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/ArlingtonPolicePracticeGroup.Subcommittee.Report..FINAL_.2.15.21.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacode/46.2-882.1/

